
Hisar Okulları 2022 - 2023 Akademik Yılı
Ortaokul Öğrenci Ders Materyalleri

Hisar School 2022 - 2023 Academic Year
Middle School Required Course Materials

Dersler
Subjects

5. Sınıf / Gr.5 
4'TEN 5'E GEÇENLER

NOT: Bir ders için alacağınız materyali başka bir ders 
için de kullanabilirsiniz. Listede belirtilen malzemeler 

zaten evinizde varsa tekrar almanıza gerek yoktur

6. Sınıf / Gr.6  
5'TEN 6'YA GEÇENLER

NOT: Bir ders için alacağınız materyali başka bir ders 
için de kullanabilirsiniz. Listede belirtilen malzemeler 

zaten evinizde varsa tekrar almanıza gerek yoktur

7. Sınıf / Gr.7  
6'DAN 7'YE GEÇENLER

NOT: Bir ders için alacağınız materyali başka bir ders için 
de kullanabilirsiniz. Listede belirtilen malzemeler zaten 

evinizde varsa tekrar almanıza gerek yoktur

8. Sınıf / Gr.8 
7'DEN 8'E GEÇENLER

NOT: Bir ders için alacağınız materyali başka bir ders için de 
kullanabilirsiniz. Listede belirtilen malzemeler zaten evinizde 

varsa tekrar almanıza gerek yoktur

Matematik
 Maths

-En az 20 cm cetvel
-Açıölçer
-Gönye
-20'lik Databank (Baskı alarak çalışmak isteyen öğrenciler daha 
çok yapraklı databank tercih edebilirler.)

-20'lik Databank -20'lik Databank

-En az 20 cm cetvel
-Açıölçer
-Gönye
-Pergel
-20'lik Databank

Türkçe
 Turkish

Lastikli Kutu klasör (Box)
Plastik şeffaf zarf dosya (A4 boyutunda, çıtçıtlı)
Çizgili defter (tek ortalı 40 sayfa.)

Lastikli Kutu klasör (Box) 
Plastik şeffaf zarf dosya (A4 boyutunda, çıtçıtlı)
Çizgili defter (tek ortalı 40 sayfa, geçen yıldan kalan deftere de 
devam edilebilir.)

Lastikli Kutu klasör (Box) 
Plastik şeffaf zarf dosya (A4 boyutunda, çıtçıtlı)
Çizgili defter (tek ortalı 40 sayfa, geçen yıldan kalan deftere de 
devam edilebilir.)

Lastikli Kutu klasör (Box) 
Plastik şeffaf zarf dosya (A4 boyutunda, çıtçıtlı)
Çizgili defter (tek ortalı 40 sayfa, geçen yıldan kalan deftere de devam 
edilebilir.)

Fen Bilimleri
Science

- 40 yapraklı kareli A4 defter
- 1 adet 20’lık data bank 
- Laboratuvar gözlüğü ve beyaz laboratuvar önlüğü

- 40 yapraklı kareli A4 defter (Bir önceki yıldan kalan deftere 
devam edilebilir.)
- Laboratuvar gözlüğü ve beyaz laboratuvar önlüğü (geçen sene 
alınan kullanılabilir)

- 40 yapraklı kareli A4 defter (Bir önceki yıldan kalan deftere devam 
edilebilir.)
- Laboratuvar gözlüğü ve beyaz laboratuvar önlüğü (geçen sene 
alınan kullanılabilir)

- 40 yapraklı kareli A4 defter (Bir önceki yıldan kalan deftere devam 
edilebilir.)
- Laboratuvar gözlüğü ve beyaz laboratuvar önlüğü (geçen sene alınan 
kullanılabilir)

Sosyal Bilgiler
 Social Studies

- 20 yaprak şeffaf dosyalı, spiralli, 80 yapraklı kareli defter
- Kutu klasör

- 20 yaprak şeffaf dosyalı, spiralli, 80 yapraklı kareli defter - 
Kutu klasör

- 20 yaprak şeffaf dosyalı, spiralli, 80 yapraklı kareli defter - Kutu 
klasör - 20 yaprak şeffaf dosyalı, spiralli, 80 yapraklı kareli defter - Kutu klasör

İngilizce
 English

A4 notebook - lined paper with plastic sleeves

Headphones (for use in face-to-face lessons)
Highlighters
Coloured pens
Coloured pencils/markers

A4 notebook - lined paper with plastic sleeves

Headphones (for use in face-to-face lessons)
Highlighters
Coloured pens
Coloured pencils/markers

A4 notebook - lined paper with plastic sleeves

Headphones (for use in face-to-face lessons)
Highlighters
Coloured pens
Coloured pencils/markers

A4 notebook - lined paper with plastic sleeves

Headphones (for use in face-to-face lessons)
Highlighters
Coloured pens
Coloured pencils/markers



Hisar Okulları 2022 - 2023 Akademik Yılı
Ortaokul Öğrenci Ders Materyalleri

Hisar School 2022 - 2023 Academic Year
Middle School Required Course Materials

Dersler
Subjects

5. Sınıf / Gr.5 
4'TEN 5'E GEÇENLER

NOT: Bir ders için alacağınız materyali başka bir ders 
için de kullanabilirsiniz. Listede belirtilen malzemeler 

zaten evinizde varsa tekrar almanıza gerek yoktur

6. Sınıf / Gr.6  
5'TEN 6'YA GEÇENLER

NOT: Bir ders için alacağınız materyali başka bir ders 
için de kullanabilirsiniz. Listede belirtilen malzemeler 

zaten evinizde varsa tekrar almanıza gerek yoktur

7. Sınıf / Gr.7  
6'DAN 7'YE GEÇENLER

NOT: Bir ders için alacağınız materyali başka bir ders için 
de kullanabilirsiniz. Listede belirtilen malzemeler zaten 

evinizde varsa tekrar almanıza gerek yoktur

8. Sınıf / Gr.8 
7'DEN 8'E GEÇENLER

NOT: Bir ders için alacağınız materyali başka bir ders için de 
kullanabilirsiniz. Listede belirtilen malzemeler zaten evinizde 

varsa tekrar almanıza gerek yoktur

Modern Diller
Modern 

Languages

Fransızca: 
-A4 Çizgili Proje Defteri 80 Yaprak + 20 Poşet (8.sınıfa kadar 
aynı defterin kullanılması planlanmaktadır.)

Almanca: 
-A4 Çizgili Proje Defteri 80 Yaprak + 20 Şeffaf dosyalı (8.sınıfa 
kadar aynı defterin kullanılması planlanmaktadır.)

İspanyolca: 
- A4 Çizgili Proje Defteri 80 Yaprak + 20 Şeffaf dosyalı
- Renkli kuru boya kalem seti
- Makas (Küt uçlu)
- Prit

Fransızca: 
-A4 Çizgili Proje Defteri 80 Yaprak + 20 Poşet (5.sınıfta 
kullanılan deftere devam edebilirler.)

Almanca: 
-A4 Çizgili Proje Defteri 80 Yaprak + 20 Şeffaf dosyalı (5.sınıfta 
kullanılan deftere devam edilebilir.)

İspanyolca:
- A4 Çizgili Proje Defteri 80 Yaprak + 20 Şeffaf dosyalı
- Geçen yılki defterlerine devam edecekler.
- Renkli kuru boya kalem seti
- Makas (Küt uçlu)
- Prit

Fransızca: 
-A4 Çizgili Proje Defteri 80 Yaprak + 20 Poşet 
(6.sınıfta kullanılan deftere devam edebilirler.)

6.sınıfta kullanılan "Grammaire Progressive du Français" kitabına 8.
sınıfa kadar devam edilecektir. 

Almanca: 
-A4 Çizgili Proje Defteri 80 Yaprak + 20 Şeffaf dosyalı (5.sınıfta 
kullanılan deftere devam edilebilir.)

İspanyolca:
- A4 Çizgili Proje Defteri 80 Yaprak + 20 Şeffaf dosyalı
- Geçen yılki defterlerine devam edecekler.
- Renkli kuru boya kalem seti
- Makas (Küt uçlu)
- Prit

Fransızca: 
-A4 Çizgili Proje Defteri 80 Yaprak + 20 Poşet 
(7.sınıfta kullanılan deftere devam edebilirler.)

Almanca: 
-A4 Çizgili Proje Defteri 80 Yaprak + 20 Şeffaf dosyalı (5.sınıfta kullanılan 
deftere devam edilebilir.)

İspanyolca:
- A4 Çizgili Proje Defteri 80 Yaprak + 20 Şeffaf dosyalı
- Geçen yılki defterlerine devam edecekler.

Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi

 Religion and 
Ethics

Çizgili küçük boy defter (60 sayfalık) Çizgili küçük boy defter (60 sayfalık) Çizgili küçük boy defter (60 sayfalık) Çizgili küçük boy defter (60 sayfalık)

Bilişim 
Teknolojileri 
Information 
Technology

Bu ders için malzeme istenmemektedir. Bu ders için malzeme istenmemektedir. Bu ders için malzeme istenmemektedir. Bu ders için malzeme istenmemektedir. 

Müzik
 Music Bu ders için enstruman dışında malzeme istenmemektedir. Bu ders için enstruman dışında malzeme istenmemektedir. Bu ders için enstruman dışında malzeme istenmemektedir. Bu ders için enstruman dışında malzeme istenmemektedir.

Beden Eğitimi 
Physical 

Education
Bu ders için malzeme istenmemektedir. Bu ders için malzeme istenmemektedir. Bu ders için malzeme istenmemektedir. Bu ders için malzeme istenmemektedir. 



Hisar Okulları 2022 - 2023 Akademik Yılı
Ortaokul Öğrenci Ders Materyalleri

Hisar School 2022 - 2023 Academic Year
Middle School Required Course Materials

Dersler
Subjects

5. Sınıf / Gr.5 
4'TEN 5'E GEÇENLER

NOT: Bir ders için alacağınız materyali başka bir ders 
için de kullanabilirsiniz. Listede belirtilen malzemeler 

zaten evinizde varsa tekrar almanıza gerek yoktur

6. Sınıf / Gr.6  
5'TEN 6'YA GEÇENLER

NOT: Bir ders için alacağınız materyali başka bir ders 
için de kullanabilirsiniz. Listede belirtilen malzemeler 

zaten evinizde varsa tekrar almanıza gerek yoktur

7. Sınıf / Gr.7  
6'DAN 7'YE GEÇENLER

NOT: Bir ders için alacağınız materyali başka bir ders için 
de kullanabilirsiniz. Listede belirtilen malzemeler zaten 

evinizde varsa tekrar almanıza gerek yoktur

8. Sınıf / Gr.8 
7'DEN 8'E GEÇENLER

NOT: Bir ders için alacağınız materyali başka bir ders için de 
kullanabilirsiniz. Listede belirtilen malzemeler zaten evinizde 

varsa tekrar almanıza gerek yoktur

Görsel Sanatlar
 Art

-1 tane Resim Defteri Canson veya Ponart (35x50cm -180gr)                                                                                                                                                                          
-1 tane 21’li Faber Castel Suluboya                                                                                                                                                                                                                    
-1 tane 24’lü Giotto Keçeli Kalem                                                                                                                                                                                                                          
-1 kutu yağlı pastel (Faber-Castell Karton Kutu Pastel Boya)                                                                                                                                                                               
-1 kutu 24 Renk-Toz Pastel-(24'lük-Faber Castel)                                                                                                                                                                                                                  
-2 tane büyük boy Prit                                                                                                                                                                                                                                    
-1 tane siyah Sharpie Twin-Çift Uçlu                                                                                                                                                                                                                  
-1 tane DAS Hamur (Beyaz Renk-500gr.)                                                                                                                                                                                                      
-8’li1 set 140 ml Artdeco Akrilik Boya (Beyaz,Siyah,Sarı,Kırmızı,
Mavi,Yeşil,Mor,Pembe)                                                                                                                              
-1 tane makas                                                                                                                                                                                                                                                  
-1 kutu 6 renk Amos I-clay                                                                                                                                                                                                                                  
-1 tane ince uçlu beyaz Uniposca PC3                                                                                                                                                                                                                  
-1'er tane 10 ve 12 numara düz uçlu fırça                                                                                                                                                                                                           
-1'er tane 4,6,8 numara yuvarlak uçlu fırça                                                                                                                                                                                                              
-Kolaj çalışmaları için çeşitli atık dergi, gazete, ambalaj kağıtları 
ve kumaş parçaları 

Not: 
Malzemeler öğrencimize ortaokul sürecinde görsel sanatlar 
bölümü ders içi uygulamaları için gerekli olan malzemelerdir. 
Listede yer alan malzemelerden (farklı marka veya yarım kalmış 
boya/malzeme) varsa yenisini almanıza gerek yoktur, bittiğinde 
yenisi alınabilir. 
Öğrencinin teknikleri doğru öğrenmesi ve etkin bir şekilde 
uygulayabilmesi için marka belirtilmiş ancak tercih size 
bırakılmıştır.

-1 tane Resim Defteri Canson veya Ponart (35x50cm -180gr)                                                                                                                                                                          
-1 tane 21’li Faber Castel Suluboya                                                                                                                                                                                                                    
-1 tane 24’lü Giotto Keçeli Kalem                                                                                                                                                                                                                          
-1 kutu yağlı pastel (Faber-Castell Karton Kutu Pastel Boya)                                                                                                                                                                               
-1 kutu 24 Renk-Toz Pastel-(24'lük-Faber Castel)                                                                                                                                                                                                                  
-2 tane büyük boy Prit                                                                                                                                                                                                                                    
-1 tane siyah Sharpie Twin-Çift Uçlu                                                                                                                                                                                                                  
-1 tane DAS Hamur (Beyaz Renk-500gr.)                                                                                                                                                                                                      
-8’li1 set 140 ml Artdeco Akrilik Boya (Beyaz,Siyah,Sarı,Kırmızı,
Mavi,Yeşil,Mor,Pembe)                                                                                                                              
-1 tane makas                                                                                                                                                                                                                                                  
-1 kutu 6 renk Amos I-clay                                                                                                                                                                                                                                  
-1 tane ince uçlu beyaz Uniposca PC3                                                                                                                                                                                                                  
-1'er tane 10 ve 12 numara düz uçlu fırça                                                                                                                                                                                                           
-1'er tane 4,6,8 numara yuvarlak uçlu fırça                                                                                                                                                                                                              
-Kolaj çalışmaları için çeşitli atık dergi, gazete, ambalaj kağıtları 
ve kumaş parçaları 

Not: 
Malzemeler öğrencimize ortaokul sürecinde görsel sanatlar 
bölümü ders içi uygulamaları için gerekli olan malzemelerdir. 
Listede yer alan malzemelerden (farklı marka veya yarım kalmış 
boya/malzeme) varsa yenisini almanıza gerek yoktur, bittiğinde 
yenisi alınabilir. 
Öğrencinin teknikleri doğru öğrenmesi ve etkin bir şekilde 
uygulayabilmesi için marka belirtilmiş ancak tercih size 
bırakılmıştır.

-1 tane Resim Defteri Canson veya Ponart (35x50cm -180gr)                                                                                                                                                                          
-1 tane 21’li Faber Castel Suluboya                                                                                                                                                                                                                    
-1 tane 24’lü Giotto Keçeli Kalem                                                                                                                                                                                                                          
-1 kutu yağlı pastel (Faber-Castell Karton Kutu Pastel Boya)                                                                                                                                                                               
-1 kutu 24 Renk-Toz Pastel-(24'lük-Faber Castel)                                                                                                                                                                                                                  
-2 tane büyük boy Prit                                                                                                                                                                                                                                    
-1 tane siyah Sharpie Twin-Çift Uçlu                                                                                                                                                                                                                  
-1 tane DAS Hamur (Beyaz Renk-500gr.)                                                                                                                                                                                                      
-8’li1 set 140 ml Artdeco Akrilik Boya (Beyaz,Siyah,Sarı,Kırmızı,Mavi,
Yeşil,Mor,Pembe)                                                                                                                              
-1 tane makas                                                                                                                                                                                                                                                  
-1 kutu 6 renk Amos I-clay                                                                                                                                                                                                                                  
-1 tane ince uçlu beyaz Uniposca PC3                                                                                                                                                                                                                  
-1'er tane 10 ve 12 numara düz uçlu fırça                                                                                                                                                                                                           
-1'er tane 4,6,8 numara yuvarlak uçlu fırça                                                                                                                                                                                                              
-Kolaj çalışmaları için çeşitli atık dergi, gazete, ambalaj kağıtları ve 
kumaş parçaları 

Not: 
Malzemeler öğrencimize ortaokul sürecinde görsel sanatlar bölümü 
ders içi uygulamaları için gerekli olan malzemelerdir. 
Listede yer alan malzemelerden (farklı marka veya yarım kalmış 
boya/malzeme) varsa yenisini almanıza gerek yoktur, bittiğinde yenisi 
alınabilir. 
Öğrencinin teknikleri doğru öğrenmesi ve etkin bir şekilde 
uygulayabilmesi için marka belirtilmiş ancak tercih size bırakılmıştır.

-1 tane Resim Defteri Canson veya Ponart (35x50cm -180gr)                                                                                                                                                                          
-1 tane 21’li Faber Castel Suluboya                                                                                                                                                                                                                    
-1 tane 24’lü Giotto Keçeli Kalem                                                                                                                                                                                                                          
-1 kutu yağlı pastel (Faber-Castell Karton Kutu Pastel Boya)                                                                                                                                                                               
-1 kutu 24 Renk-Toz Pastel-(24'lük-Faber Castel)                                                                                                                                                                                                                  
-2 tane büyük boy Prit                                                                                                                                                                                                                                    
-1 tane siyah Sharpie Twin-Çift Uçlu                                                                                                                                                                                                                  
-1 tane DAS Hamur (Beyaz Renk-500gr.)                                                                                                                                                                                                      
-8’li1 set 140 ml Artdeco Akrilik Boya (Beyaz,Siyah,Sarı,Kırmızı,Mavi,Yeşil,
Mor,Pembe)                                                                                                                              
-1 tane makas                                                                                                                                                                                                                                                  
-1 kutu 6 renk Amos I-clay                                                                                                                                                                                                                                  
-1 tane ince uçlu beyaz Uniposca PC3                                                                                                                                                                                                                  
-1'er tane 10 ve 12 numara düz uçlu fırça                                                                                                                                                                                                           
-1'er tane 4,6,8 numara yuvarlak uçlu fırça                                                                                                                                                                                                              
-Kolaj çalışmaları için çeşitli atık dergi, gazete, ambalaj kağıtları ve kumaş 
parçaları 

Not: 
Malzemeler öğrencimize ortaokul sürecinde görsel sanatlar bölümü ders içi 
uygulamaları için gerekli olan malzemelerdir. 
Listede yer alan malzemelerden (farklı marka veya yarım kalmış 
boya/malzeme) varsa yenisini almanıza gerek yoktur, bittiğinde yenisi 
alınabilir. 
Öğrencinin teknikleri doğru öğrenmesi ve etkin bir şekilde uygulayabilmesi 
için marka belirtilmiş ancak tercih size bırakılmıştır.

Teknoloji Tasarım  
Design and 
Technology

---BU DERS 5. SINIFLARDA OKUTULMAMAKTADIR. ---BU DERS 6. SINIFLARDA OKUTULMAMAKTADIR. Bu ders için malzeme istenmemektedir. Bu ders için malzeme istenmemektedir. 


